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A

Fővárosi Törvényszék elrendeli

1./

A civil szervezet (eryesület) neve megváltozott.

a

01-02-0009650. sorszám alatt nyilvántarüísba vett
Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport elnevezésű civil szervezetre vonatkozóan, a
nyilvántartás kiegészítésétés az alábbi változások nyilvóntartásba történő bejegyzését.

Törölve:
Bejeg.vezve:

Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport

Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2./A civil szenezet (egyesület) rövidített neve.

Bejegyezve:

LKPCS-ÖTE

3./A civil szervezet (eryesület) célia.
Bejegfezve:
A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a
különböző tulajdonformák védelme érclekében önkéntes tevékenységet kifejtő
állampolgárok (lakosok) összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása,
valamint a vagyonvédelem javítása.
Az élet és testi épségóvásával a lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül
k_czösségi kapcsolatok erősítése.
:,:.l i:],{":
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A székhely szerintí településen tűzoltás mű$zaki mentési feladatok önkéntes ellátása.
Közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, műszaki mentés és katasztrófa
elhárítás.
A civil szervezet képviselőire vo,.natkozó adat kiegészült és módosult.
A bíróság elrendeli a civil szervezet eddig nyitvántartott képviselője anyja születési nevére,
továbbá a képviseleti jog gyakorlásának módjára és terjedelmére vonatkozó adat
4./

nyilvántartrásba történő bej egyzését:

4.I.1

Név:

Anyja születési neve:

Székely Lászlő
Ligeti Judit

Kópviseleti jog
gyakorlásának

önálló

módja:

5./A civil szervezet létesítő okirata (alapszabálya) módosult.

Törölve:

2012. szeptember hő 29.

Bejegyezve: 2015. június hó

16.

(amely magában foglalja a létesítő okirat 2014. november hó 09-i módosítását is).
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vett
megállapítja, hogy a 01_02_0009650. sorszám alatt nyilvántartásba
naPjátÓl a
Lőrinc_Kertváros iotgaror Csoport a jelen.végzes jogerőre emelkedésének
működik
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi \l. tönény rendelkezései szerint

6./ Egyuttal a bíróság

tovább.

,

ellenőrzést gyakorló
bíróság a jelen végzésegy példanyát megkiilü a törvényességi
,';
Fővárosi Főügyészségnek.
van helye,
A végzésellen a kézbesítéstőlszámított 15 (tizenöt) napon belÜl fellebbezésnek Fővarosi
a
melyet a Fővarosi iierá,aul5nak címezve írrfuban, három példanyban
jogosultakat,
hogy az
Törvényszéknél lehet benyujtani. A bíróság ájékozlat:ia a fellebbezésre
jogi képviselet kötelező,
ítéIőtúaelőttieljarásban a iellebbezést előterjesztő fél számára a

A

INDoKolÁs
szervezetek múködéséről és
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valannint_.a civil
Ectv,) szerinti kérelmező
támogatásaról szóló 2011. évi CLXXÍ. törvesy (a továbbiakban:
nyilvantartast vezető bíróságnál (a
szervezet (a továbbiakban: kérelmezÓ)
kérelmet terjesztett elŐ a
továbbiakban: bíróság) 39. sorsz ám alattlajtrornozott beadvrá.nyaban
tÖrténő
civi1 szervezet ,r}it-r,,antartari adataiban bekövetkezett váItozás nYilvá.lrtartasba
iránt,
bej egyzése, valamint a nyilvántartás kiegészítése

Az

a

civil

bíróiág ,40,: 13, vaiairrint 4ó,
Tekintettel arra, hogy a kérelmező kérelme }riányos volt, a
részeként,a tÖrvénYes
sorszámú végzéséű az íltara lefolytatott nemperes eljáras
hianyainak
_
jogkövetkezményekre történt figyelmeáetés rnellett a kérelrmezőt a kérelme
pótlására hívta fel.

-

- a váItozás
A kérelmező a bíróságn áI42.,45. valamint 47 . sorszjmtalatt kezelt beadványaiban
TÖrvénYkÖnYvrŐl szÓlÓ
bejegyzésére iranyuló kérelem, valamint a létesítő okiratnak a Polgári
CL)O(V[, tÖrvénY 11, §
2013.évi V. törvény előírasaival való megfeleltetése (Ptké.-2013. évi
l4lbekezdése) vizsgálata körében, _ a kérelem hianyait pótolta.

a módosítás
2015. június hó 16_i keltezésű létesítő okirat (alapszabáLy) rendelkezései
iránYadÓ, a 3:63-87, §-ai
következtében megfelelnek a ptk. előírásainak: a Ptk. egyesületekre
iránYadŐ, a
alatt szabélyozott-különös, továbbá a Ptk. jogi személy általanos szabálYairu
ptk.3:1-48. §_ai alatt meghatározott általanos rendelkezésekben foglaltaknak.

A

a civil
bíróság az á|t61a lefolytatott nemperes eljarás részeként megállapította, hogY
létesítő
a
,r"*"r"{nyilvántartott adataiban bekóvetkezettváItozás nyilvántartásba vételére,
Ptk.)
okiratnak u rotg,íri Törvénykönywől szőlő 2013. évi V törvény (a továbbiakban:
előírásaival történő megfeleitetéséreirányuló, a bíróságnál 39. sorszám alatt lajstromozott
a
kérelem és mellékletei - hiánypótlást követően) az alábbi kiegészítéssel- megfelelnek
kérelem benyújtásakor hatályos, vonatkozó törvényekben foglaltaknak,
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A bíróság

észlelte, hogy a jelen végzésmeghoz ataia napján a civil és egyéb cégnek nem
minősülő szervezetek nyilvantarüísa /CIIR reiqdszer/ az egyesiilet céljait nem rögzítette.
Minderre figyelemmel a bíróság a kérelmeónek a civil szervezet kiegészített céljai
nyilvantartásba történő bejegyzésére irányuló kérelme alapján, a a civil szervezetek bírósági
nyilvantartásáról és az ezze| összeft,iggő eljánási szabályokról szóló 20ll" évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 92. § (1) bekezdésének j) pontja alapjrán, hivatalból úgy
ltatározott, hogy egyúttal a jelen végzésévelelrendelte a civil szervezet kiegészítettcéljainak
nyilvantartrásba történő bejegyzését.

Mindezekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 2. § b) pontja alapjén, - e körben figyelemmel a
Cnytv. 37. §-ában foglaltakra is, a fenti kiegésztéssel, - a rendelkező részben foglaltak szerint
haüírozott.

A fellebbezési jogról szóló üíjékoztaás a Cnyfv. 5.

§ (1) bekezdésén keresztül alkalmazandó,
aPp.259. § alapjan felhívott Pp.233. § (1) bekezdésén,és a Pp. 234. § (1) bekezdésénalapul.

Budapest, 2lls.december hó

\

03.
Csiki Gábor s.k.
bírósági titkaí

dr.

